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Поштовани,

Као што вам је познато, Заштитник грађана је, по сопственој иницијативи, покренуо поступак 
контроле  законитости  и  правилности  рада  Центра  за  социјални  рад  у  К...,  Центра  за 
социјални рад у Н..., Секретаријата за социјалну политику и демографију АП Војводине и 
Министарства рада и социјалне политике,  у поступку заснивања усвојења детета Ж.Љ. У 
току  поступка  извршен  је  непосредан  надзор  над  радом  свих  органа  и  установа,  које  су 
поступале у овом случају. 

На основу чињеница утврђених непосредним надзором и на основу писмених изјашњења 
органа и установа, Заштитник грађана је стао на становиште да Центар за социјални рад у 
К... није начинио пропусте у раду на штету права и интереса детета, али да постоји потреба 
за превентивним доношењем препоруке.

Центар за социјални рад нас је  обавестио да је у свему поступио по упућеној  препоруци. 
Након именовања вршиоца дужности директора, Центар је донео решења којима је одбио 
захтев М.Ј.   из С...  за усвојење Ж.Љ. и захтев да се обустави поступак заснивања усвојења 
детета Ж.Љ.   од стране потецијалних усвојитеља супружника П.  из  Н....  Ова решења је  у 
другостепеном поступку потврдио Секретаријат за социјалну политику и демографију АП 
Војводине.

Стручни тим Центра за социјални рад је  донео тимски закључак о успешности узајамног 
прилагођавања детета Ж.Љ.  и потенцијалних усвојитеља супружника П., а након што су се 
стекли процесни услови Центар за социјални рад у К... је донео и свечано уручио решење о 
заснивању усвојења Ж.Љ. .

Заштитник грађана налази да је Центар за социјални рад у К... у свему поступио у складу са 
препоруком Заштитника грађана, као и да у раду као и да у раду ове установе у конкретном 
случају није било пропуста на штету права и интереса детета Ж.Љ., те су се стекли услови да 
Заштитник  грађана  заврши  поступак  који  је  водио.  У  прилогу  вам  достављамо  копију 
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обавештења  о  завршетку  поступка  контроле  законитости  и  правилности  рада  Центра  за 
социјални рад у К... . 

Констатујемо да је у овом случају остварен висок степен сарадње органа и установа које су 
поступале у овом случају са Заштитником грађана, а крајњи резултат ове сарадње је било 
поступање надлежних органа на ефикасан начин и у складу са најбољим интересом детета.

Користимо  прилику  да  укажемо  да  се  сарадња  вашег  органа  са  Заштитником  грађана, 
остварена у овом случају, може сматрати примером добре праксе сарадње органа управе са 
овом  независном  институцијом.  Уверени  смо  да  ће  се  оваква  сарадња  у  пуном  обиму 
наставити  и  убудуће, у  циљу  законитог,  правилног  и  ефикасног  остваривања  и  заштите 
права детета.

Срдачно,

ЗАМЕНИЦА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

Тамара Лукшић - Орландић
Прилога: 1

________________________________________________________________________________
Привремена адреса: Милутина Миланковића 106,  11070  Нови Београд
Телефон: (011) 214 -2281, www.zastitnik.rs   e-mail:zastitnik@zastitnik.rs

2


